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  :احسب األعداد التالیة  .1

�). أ       =
�!

�!.�!
�  ).ج                ,                             =

��
�×��

�

��
�  

�).ب       = ��
� × ��

� + 2��
�+��

� ).د            ,      � =
��
�×��

�×��
����

�

��
�  

  :باستعمال دستور ثنائي الحد اوجد النشر التالي  .2
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  :التي تحقق الشرط المعطى � عین األعداد الطبیعیة  . 1
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  : 04التمرین 

  :اذا كانت ھذه األعداد تتكون من   6الى  1ما ھو عدد األعداد التي یمكن تشكیلھا باستعمال األرقام من  

 أرقام مختلفة  ؟   -ج            أرقام مختلفة ؟ 3 -ب          أرقام ؟  3  - أ

  : 05التمرین 

  على األرض ونراقب الوجھ العلوي الذي یظھر عند وقوعھ 6الى  1نقذف زھرة نرد غیر مزیفة مرقمة من 

 .ماذا نسمي ھذه التجربة .1

 . ماھي مجموعة اإلمكانیات  .2

 .عین حادثتین عكسیتین  .3

 .ماھو احتمال الحصول على عدد فردي واحتمال الحصول على عدد زوجي  .4
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 .عین قانون االحتمال لھذه التجربة .5

 .واالنحراف المعیارياحسب كل من األمل الریاضي والتباین  .6

  : 06التمرین 

   6الى  1زھرتي نرد غیر مزیفتین لونھما مختلفان مرقمة من 

  ذان یظھران عند وقوعھ على األرضلنرمي ھذین الزھرتین ونراقب الوجھین العلویین ال

 عین على شكل جدول مجموعة امكانیات الحدوث .1

 عین الحوادث التالیة                                                                   .2

  .ظھور رقمین فردیین  -�    

  . 7ظھور رقمین مجموعھما اكبر من  -     �

  .ظھور رقمین احدھما فردي واالخر زوجي      �-

         A ∩ B  و � ∩ B وB�    وA�   

  .الحوادث السابقةاحسب احتماالت كل من 

  : 07التمرین 
   2،  2،  1،  1و أربع كرات حمراء تحمل األرقام     2،  1،  1،  0كرات بیضاء تحمل األرقام    4یحتوي كیس على 

  .كرات من الكیس  3نسحب عشوائیا في آن واحد  

 : أحسب احتمال الحصول على . 1

 .ثالث كرات من نفس اللون . أ

 . الرقم  ثالث كرات تحمل نفس.ب

 .ثالث كرات أرقامھا مختلفة  مثنى مثنى .ج

  1الذي یرفق بكل سحبة عدد الكرات المسحوبة التي تحمل الرقم    �لیكن المتغیر العشوائي  . 2

  �عین قانون احتمال المتغیر العشوائي .أ 

 أحسب األمل الریاضي والتباین واالنحراف المعیاري .  ب

  : 08التمرین 

حمراء 3بیضاء و 4كریات منھا  7صندوق بھ   

نسحب عشوائیا كریة نسجل لونھا ثم نعیدھا إلى الصندوق ثم نسحب  : التجربة األولى    

  مرة أخرى   كریة ونسجل لونھا

  أنشئ شجرة االحتماالت.1

 ماھو احتمال الحصـول على كریتین بیضاوین.2

 ماھو احتمال الحصـول على كریتین حمراوین.3

  ماھو احتمال الحصول على كریتین مختلفتین في اللون.4
  تحقق من النتائج السابقة بطریقة اخرى. 5

  نسحب عشوائیا كریتین دون ارجاع الكریة المسحوبةنفس االسئلة ولكن    :لثانیةالتجربة ا   

  : 09التمرین 

،  4، 2،  2،  1حمراء اللون تحمل األرقام   6قریصات الیمكن التفریق بینھا باللمس ، من بینھا  10تحتوي علبة  على 

  . 5،  5،  3،  1والبقیة بیضاء اللون تحمل األرقام   8،  6

  قریصات من ھذه العلبة  واحدة تلو األخرى دون إرجاع  3نسحب 

  .شكل شجرة اإلحتمال المناسبة لذلك   - أ

 .قریصات من نفس اللون   3ماھواحتمال الحصول على   - ب

  .قریصات بلونین مختلفین  3على ماھو احتمال الحصول -ج
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  . 15أرقام مجموعھا یساوي  3قریصات تحمل  3ماھو احتمال الحصول على  -د

  .علما انھا من نفس اللون 15مجموعھا یساوي  3ماھو احتمال الحصول على  -ه
   : 10التمرین 

  .باحثات 4باحثین و 6أعضاء مختارین من بین  4في مركز أبحاث یراد تشكیل لجنة تضم  

 ماھو عدد اللجان التي یمكن تشكیلھا ؟ )1

 ماھو عدد اللجان التي یمكن تشكیلھا في الظروف التالیة )2

 .األعضاء األربعة المختارین باحثات  - أ

 .من بین األعضاء المختارین توجد باحثة واحدة فقط   - ب

  .ن األعضاء المختارین توجد على األقل باحثةمن بی -ج

  .من بین األعضاء المختارین یوجد على األكثر باحثان -د

 .ماھو عدد اللجان التي یمكن تشكیلھا اذا كانت ھذه اللجنة تظم رئیسا ونائبا لھ وكاتبین )3

  : 11التمرین 
منھم مستواھم ضعیف في مادة الفیزیاء و  15%من التالمیذ مستواھم ضعیف مادة الریاضیات و 25%في ثانویة ما 

  منھم مستواھم ضعیف في مادتي الریاضیات والفیزیاء معا  %10

  نختارعشوائیا تلمیذا واحدا من ھذه الثانویة

اذا كان ھذا التلمیذ مستواه ضعیف في مادة الفیزیاء فماھو احتمال ان یكون مستواه ضعیف ایضا في مادة  -1

 الریاضیات

لتلمیذ مستواه ضعیف في مادة الریاضیات فماھو احتمال ان یكون مستواه ضعیف ایضا في مادة اذا كان ھذا ا -2

 الفیزیاء

 ماھو احتمال أن یكون ھذا التلمیذ مستواه ضعیف في مادة الفیزیاء أو مادة الریاضیات -3

      : 12التمرین 

   4الى  1كرات حمراء مرقمة من  4منھا كرة  18یحتوي كیس على  

  8الى  1كرات خضراء مرقمة من  8و  6الى   1بیضاء مرقمة من كرات  6و 

 :كرات في آن واحد ماھو عدد الحاالت التي نحصل فیھا على  3نسحب من ھذا الكیس  )1

 أرقام فردیة 3  - أ

 كرة حمراء على األقل   - ب

  4كرة واحدة فقط تحمل الرقم  -ج

لكرة المسحوبة قبل السحب الموالي فماھو كرات على التوالي بحیث نعید في كل مرة ا 3نسحب من ھذا الكیس ) 2

 عدد الحاالت التي نحصل فیھا على

 أرقام فردیة 3  - أ

 كرة حمراء على األقل   - ب

  .4كرة واحدة فقط تحمل الرقم  -ج

  : 13التمرین 

شخصا نرید تشكیل لجنة تسییر مكونة من رئیس 38وحدة انتاجیھ مكونة من   

ونائب الرئیس ونائب عام   

 ماھو عدد اللجان المختلفة التي یمكن تشكیلھا  -1

 امرأة  18رجال و 20اذا علمت ان  الوحدة تظم  -2

 ماھو عدد اللجان التي یمكن تشكیلھا اذا كان الرئیس رجل ونائب الرئیس امرأة -

 ماھو عدد اللجان التي یمكن تشكیلھا اذا كان النائب العام امرأة -
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  : 14التمرین 

كرات خضراء و كرة واحدة بیضاء ، نسحب عشوائیا وفي آن  3كرات حمراء و  4ھا كرات من 8كیس یحتوي على 

  .كرات من الكیس  3واحد 

  .أحسب عدد الحاالت الممكنة -أ-1

  : احسب االحتماالت التالیة -ب   

  .كرات من نفس اللون  3 -�

  .كرة على األقل حمراء  -�

  .كرتین على األكثر حمراء  �-

  .المتغیر العشوائي الذي یرفق عدد األلوان المحصل علیھا   �نسمي  2 - 

  ؟    �ماھي قیم  -أ    

�)�:  أحسب اإلحتماالت التالیة -ب     = 1)    ،�(� = �)� :واستنتج   (3 = 2)  

  .أحسب االمل الریاضي ، التباین ثم االنحراف المعیاري -ج    

  : 15التمرین 
  : العائالت التالیةعائالت متكونة من من  7لعبة 

  عائلة ابراھیم وعائلة محمد وعائلة اسماعیل وعائلة نوح وعائلة یوسف وعائلة یونس وعائلة ھارون

  .الجد، الجدة ،االب ، االم، االبن ، البنت: كل عائلة مكونة من االفراد التالیة

  .الي وبدون اعادة الورقة المسحوبةواوراق على الت 3اللعبة تتمثل في سحب 

 : و عدد طرق السحب في الحاالت التالیةماھ

 .جد ، جدة ، اب ، بھذا الترتیب  : نحصل على )1

 االفراد الثالثة من عائلة محمد )2

 .نحصل على بنتین وابن )3

 .التوجد أم من بین االوراق الثالثة المسحوبة )4

 اوراق في آن واحد  3نسحب في ھذه المرة  )5

 : ماھو عدد طرق السحب في الحاالت التالیة

 .أم وبنتین) ب.                               جدات 3  ) أ

 .فردین من عائلة محمد وفرد من عائلة ابراھیم) د.                     على االقل ابوین    ) ج

  : 16التمرین 

خضراء 4صفراء و 3سوداء و 5كریة  12صندوق بھ   

كریات في آن واحد 3نسحب   (I 

 .ماھو عدد السحبات الممكنة- 1

 . فقط خضراءكریات  3ماھو احتمال ظھور -  2

 .كریات مختلفة في اللون 3ماھو احتمال ظھور-  3

 .ماھو احتمال ظھور كریة سوداء واحــــدة عــلى األقل-  4

 .ماھو احتمال ظھور كریتین صفراء على األكثر5 -

(II  المتغیر العشوائي الذي یرفق بكل سحبـــة عدد الكریــــــات السوداء  �لیكن.  
  .�حدد القیم التي یأخذھا -1

 .واحسب املھ الریاضیاتي حدد قانون االحتمال2-
 .التباین واالنحراف المعیارياحسب -3
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  : 17التمرین 
  من األوالد  30%من البنات و 60%ذكور نفرض أن   75%بنات و 25%یتكون قسم من 

  ھم تالمیذ جیدون  

 انشئ شجرة االحتمال -1

  ماھوا احتمال الحوادث التالیة -2

  . أن یكون التلمیذ ولدا -�         .أن یكون التلمیذ بنتا  -�

  .أن یكون التلمیذ بنتا علما انھا عنصر جید �-       .ان یكون التلمیذ جیدا  �-

 : 18التمرین 

  تلمیذا ، محمد تلمیذ من ھذا القسم  20یتكون قسم من 

 ) أي عدد اللجان ذات تلمیذین والتي یمكن تشكیلھا من بین تالمیذ القسم كلھم (نرید اختیار تلمیذین من ھذا القسم  -1
 .عدد الطرائق الممكنة   �أحسب    -

 .حمد  منرید اختیار تلمیذین من القسم شریطة أال یكون أحدھما   -2

 .عدد الطرائق الممكنة في ھذه الحالة  �أحسب    -

 .حمد  منرید اختیار تلمیذین من القسم شریطة أن یكون أحدھما   -3

 .عدد الطرائق الممكنة في ھذه الحالة  �أحسب    -

 .  �و    �،    �:   جد عالقة بین األعداد   -4
 : 19التمرین 

  سنة  17تالمیذ أعمارھم  5سنة و 16تالمیذ أعمارھم  10یتكون قسم  دراسي من 

  سنة  أرادو تشكیل لجنة مكونة من تلمیذین 18تلمیذ أعمارھم  20و

 ماھو عدد الطرائق الختیار ھذین التلمیذین -1

 سنة 34ماھو احتمال اختیار تلمیذین مجموع سنیھما  -2

  الذي یرفق بكل من ھذه اإلمكانیات الختیار تلمیذین  �نعتبر المتغیر العشوائي  

  مجموع سني ھذین التلمیذین 

 كتب قانون االحتمال لھذا المتغیر العشوائي -1

 احسب االمل الریاضیاتي  -2

 .احسب التباین واالنحراف المعیاري -3

  : 20التمرین 

واحتمال تفوقھ في مادة الفیزیاء  0.6في قسم معین احتمال تفوق طالب في مادة الریاضیات ھو   

.    0.3واحتمال تفوقھ في المادتین معا ھو  0.5ھو   

  احسب احتمال ان یكون متفوقا في مادة الریاضیات او مادة الفیزیاء 1-

  احسب احتمال ان ال یكون متفوقا في كلتا المادتین -2

 حتمال ان ال یكون متفوقا على االقل في احداھمااحسب ا -3

 احسب احتمال ان یكون متفوقا في مادة واحد فقط -4

 ماھو احتمال ان یكون متفوق في مادة الریاضیات إذا علم انھ متفوق في مادة الفیزیاء  -5

  : 21التمرین 

یمارسون الریاضتین  15%یمارسون السباحة و  25%من التالمیذ یمارسون ریاضة كرة القدم و 40%في ثانویة ما 

  نختارعشوائیا تلمیذا واحدا من ھذه الثانویة. معا 

 ماھو احتمال ان ال یمارس ریاضة كرة القدم -1

 ماھو احتمال ان یمارس ریاضة كرة القدم او السباحة -2
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 ماھو احتمال ان ال یمارس ھذا الطالب ایة ریاضة -3

 ماھو احتمال ان یمارس ریاضة كرة القدم وال یمارس السباحة  -4

 اذا اخترنا الطالب الذي یمارس ریاضة كرة القدم فماھو احتمال ان یمارس السباحة -5

      : 22التمرین 

  نسحب من الكیس قریصتین في ان واحد  20الى  1قریصة مرقمة من  20یحتوي كیس على  

 10میھما یساوي احسب احتمال سحب قریصتین مجموع رق )1

 4احسب احتمال سحب قریصتین الفرق بین رقمیھما یساوي  )2

 4علما أن الفرق بینھما یساوي  10احسب احتمال سحب قریصتین مجموع رقمیھما یساوي  )3

  : 23التمرین 

 نرید تشكیل لجنة مكونة من مسؤول القسم ونائب المسؤول. ولدا 15بنتا و 25تلمیذا منھم  40قسم تربوي مكون من  

.والنائب الثاني  

 ماھو عدد اللجان المختلفة التي یمكن تشكیلھا )1

 .ماھو عدد اللجان التي یمكن تشكیلھا اذا كان مسؤول القسم ولدا) 2

 ماھو عدد اللجان التي یمكن تشكیلھا اذا كان مسؤول القسم بنتا ونائب المسؤول ولدا) 3

  : 24التمرین 

 2، 2،  1،  1الیمكن التفریق بینھا باللمس ، من بینھا خمس بیضاء اللون تحمل األرقام   كریات10یحتوي كیس  على 

  لـــــــــــــــوكریتان حمراوان تحم 3،  2،  1وثالث خضراء اللون تحمل األرقام   3، 

  كرات من ھذا الكیس  3نسحب عشوائیا وفي آن واحد .  3،  3الرقمین  

  :ماھو احتمال الحصول على  )1
  .بیضاء وكریتین حمراوین كرة  - أ

 .كرة حمراء على االقل    - ب

  . 2كریتین تحمالن الرقم  -ج

  . 7ثالث كرات مجموع ارقامھا یفوق  -د

     : 25التمرین 

  عند رمي ھذا النرد نفترض ان احتمال ظھور وجھ یحمل رقما زوجیا . 6الى  1رقمت اوجھ نرد مزیف من 

  .ھو ضعف احتمال ظھوروجھ یحمل رقما فردیا

 .احسب احتمال ظھور الوجھ الذي یحمل رقما فردیا )1

 .احسب احتمال ظھور الوجھ الذي یحمل رقما زوجیا )2

 . 2احسب احتمال ظھور الوجھ الذي یحمل رقم  )3

 .5احسب احتمال ظھور الوجھ الذي یحمل رقم  )4

اذا ظھر الوجھ نقاط  5ویربح   6نقاط اذا ظھر الوجھ الذي یحمل رقم  10یربح .عندما یرمي شخص ھذا النرد  )5

 .نقاط 5اما اذا ظھر وجھ  آخر غیر ھذین الوجھین فانھ یخسر  3الذي یحمل رقم 

 .المتغیر العشوائي الذي یرفق بكل رمي عدد النقط المحصل علیھا � لیكن 

 .�ماھي قیم المتغیر العشوائي   - أ

 .�عین قانون االحتمال للمتغیر العشوائي  -ب   

  . (�)�ي  احسب األمل الریاضیات -ج   

  احسب التباین - د   

  احسب االنحراف المعیاري -ه   
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     : 26التمرین 

  .حمراء 2بیضاء و  4سوداء و  5منھا .  كرة 11یحتوي صندوق على  

  .كرات 4نسحب عشوائیا في آن واحد 

 :ماھو احتمال سحب  )1

 .اربع كرات من نفس اللون  - أ

 .كریتین من نفس اللون وكریتین من لونین مختلفین   - ب

 اربع كرات من لونین مختلفین -ج

  .كرة واحدة حمراء وعلى األقل واحدة بیضاء-د

 .المتغیر العشوائي  الذي یرفق بكل عملیة سحب عدد االلوان المحصل علیھا  �لیكن  )2

 .� للمتغیر العشوائي  عرف قانون االحتمال  - أ

 (�)�أحسب األمل الریاضي    - ب

     : 27التمرین 

  9الى  1مرقمة من .  كرات 9یحتوي صندوق على  

  .على التوالي وبدون ارجاع كرات 3نسحب عشوائیا 

 :ماھو احتمال الحصول على 

 ثالث كرات ارقامھا زوجیة  ) أ

 ثالث كرات احداھا على االقل تحمل رقما فردیا  ) ب

 كریتین فقط تحمالن رقمین زوجیین) ج

  9ثالث كرات مجموع ارقامھا یساوى ) د

     : 28التمرین 

� )قریصة سوداء بحیث �قریصات بیضاء و  4یحتوي صندوق على   ≥ نعتبر أن جمیع السحبات متساویة  (3

  .االحتمال 

 .واحد وبال اختیار آننسحب قریصتین في  )1

  قریصة سوداء یعطي ربح نقطتین سحبنقاط و 3نعتبر ان سحب قریصة بیضاء یعطي ربح 

  المتغیر العشوائي  الذي یرفق بكل عملیة سحب مجموع ربحي القریصتین المسحوبتین  �لیكن 

 .� للمتغیر العشوائي  عرف قانون االحتمال  - أ
 (�)�األمل الریاضي  � أحسب  بداللة   - ب

=(�)�للقریصات السوداء حتى یكون  �كیف یمكن اختیار العدد الطبیعي  - ج
��

�
  

  .بحیث تعاد القریصة المسحوبة عند كل سحبةقریصات على التوالي  3نسحب االن  )2
 :احسب احتمال الحوادث التالیة  

 سحب قریصات كلھا من نفس اللون  - أ
 سحب قریصة واحدة بیضاء  - ب
 .سحب قریصات من اللونین  - ج
     : 29التمرین 

  نسحب عشوائیا كریتین  15كریات تحمل الرقم  3و  10كریات تحمل الرقم  5یحتوي كیس على 

  .المتغیر العشوائي  الذي یمثل مجموع الرقمین المتحصل علیھما  �لیكن 

  .�عرف قانون االحتمال للمتغیر العشوائي ) 1

  .(�)�ثم احسب التباین    (�)�احسب االمل الریاضیاتي ) 2

�)�اوجد  ) 3 ≥ 25).  
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     : 30التمرین 

  .تلمیذ في احدى الثانویات 500الجدول التالي یعطي توزیع 

  التلمیذ  ذكر  انثى
  یملك ھاتف نقال  60  240

  ال یملك ھاتف نقال  120  80

 :نختار عشوائیا تلمیذا من الثانویة ونسمي الحوادث 

H  التلمیذ المختارذكر        و     :الحادثةF  التلمیذ المختار انثى :الحادثة  

S  التلمیذ یملك ھاتفا نقاال     و     :الحادثةS�  یملك ھاتفا نقاالالتلمیذ ال  :الحادثة  

 شكل شجرة االحتمال لھذه التجربة )1
 :احسب احتمال الحوادث التالیة  )2

 التلمیذ المختار انثى ویملك ھاتفا نقاال  - أ
 التلمیذ المختار ال یملك ھاتفا نقاال   - ب

  ما ھو احتمال ان یكون ھذا التلمیذ ذكرا ؟. نفرض أن التلمیذ المختار ال یملك ھاتفا نقاال )3

  : 31التمرین 

  .من القسم ب 40%من القسم أ و 60%.  طالبا 50في ثانویة ما أخذنا عینة من 

ب   من الذین اخترناھم من القسم 20%من الذین اخترناھم من القسم أ یحافظون على صالة الجماعة و %10

یحافظون على صالة الجماعة  نختار عشوائیا طالبا واحدا نسمي الحوادث 

  :التالیة 

A  :            الطالب من قسم أ  

 B : الطالب من قسم ب  

C  :  الطالب یحافظ على صالة الجماعة  

 :انقل ثم أكمل شجرة االحتماالت التالیة  )1

 :انقل ثم اكمل الجدول التالي  )2

 
 احسب احتمال ان یكون الطالب المختار من القسم أ ویصلي صالة الجماعة )3

 المختار من القسم ب ویصلي صالة الجماعةاحسب احتمال ان یكون الطالب  )4

 احسب احتمال ان یصلي الطالب صالة الجماعة )5

 اذا علمت ان الطالب المختار یصلي صالة الجماعة فماھو احتمال ان یكون من القسم ب )6

     : 32التمرین 

  .كرات في آن واحد بال اختیار 5سوداء نسحب  4كرات حمراء و 6تحتوي علبة على  

 المتغیر العشوائي الذي یرفق بكل سحب عدد الكرات الحمراء المسحوبة � لیكن  )1

 .احسب املھ الریاضي. عرف قانون االحتمال-

 .عدد حقیقي � )2

�� :العدد   كرة سوداء  � كرة حمراء و �الذي یرفق بكل سحب یحتوي على  �نعتبر المتغیر العشوائي  − �  

  .حتى یكون األمل الریاضي معدوما �عین قیمة العدد -
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  : 33التمرین 

=(�)�   :لیكن  حادثتان بحیث  =(�)� و          0.3 �)� 2و   0.8 ∩ �)= 0.  

  :اختر الجواب الصحیح مما یلي 

  
     : 34التمرین 

� )قریصة سوداء بحیث �قریصات بیضاء و  8یحتوي صندوق على   ≥ نفرض ان سحب كریة بیضاء یعطي  (2

  .ربح نقطة وسحب كریة سوداء یفقد نقطتین

  المتغیر العشوائي  الذي یرفق بكل عملیة سحب مجموع النقط المحصل علیھا  �لیكن 

 .نسحب من ھذا الكیس كریتین على التوالي مع إعادة الكریة المسحوبة قبل السحب الموالي )1

 .�عین قیم المتغیر العشوائي   - أ

 .عرف قانون االحتمال   - ب

=(�)�حتى یكون  �ھل توجد قیمة لـ . (�)� األمل الریاضي  �احسب بداللة  -ج  ؟ 0
�نفرض أن  )2 =   .كرات في آن واحد  3نسحب من ھذا الكیس   6

  .عرف قانون االحتمال   - أ

   (�)� احسب أملھ الریاضي   - ب
     : 35التمرین 

  كرات حمراء 3و   6، 5، 4، 3، 2، 1،  0كرات بیضاء تحمل األرقام    7یحتوي كیس على 

  .كرات من الكیس  3نسحب عشوائیا في آن واحد    3−،2−،  4تحمل األرقام    

 . أحسب الحاالت الممكنة. 1

 : أحسب احتمال الحصول على . 2

 .ثالث كرات من نفس اللون . أ

 . كرتین بیضاوین على االقل .ب

 .اء على االقل تحمل عددا سالبا  كرة حمر. ج

  .ثالث كرات جداء ارقامھا معدوم. د

  .ثالث كرات جداء ارقامھا عدد سالب تماما. ه

  .ثالث كرات مجموع ارقمھا معدوم. و

  4الذي یرفق بكل سحبة عدد الكرات المسحوبة التي تحمل الرقم  �لیكن المتغیر العشوائي . 3

  �عین قانون احتمال المتغیر العشوائي .أ 

 .أحسب األمل الریاضي .  ب

  .أحسب التباین و االنحراف المعیاري.ج
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   : نقوم بالتجربة التالیة �ووجھان یحمالن الحرف   �نعتبر زھرنرد بستة وجوه أربعة منھا تحمل الحرف . 4

  نسحب على التوالي دون إرجاع كرتین من الكیس �نرمي زھر النرد فان ظھر الحرف 

  نسحب على التوالي مع اإلرجاع كرتین من الكیس � واذا ظھر الحرف  

  .احسب احتمال الحصول على كرتین من نفس اللون   

     : 36التمرین 

 : التالیةماھو عدد االعداد المكونة من اربعة ارقام مختلفة التي یمكن تشكیلھا باستعمال االرقام  )1

لیست أعدادا ذات أربعة  0234نشیر الى ان األعداد التي رقمھا األول على الیسار مثال  ( 6، 5، 4، 3، 2، 1، 0

  ).أرقام

 .والتي ھي زوجیة  1ماھو عدد األعداد المشار الیھا في السؤال  )2

  .والتي رقم عشراتھا ھو عدد فردي 1ماھي عدد األعداد المشار الیھا في السؤال  )3

     : 37رین التم

  .سحب تلمیذ عشوائیا وفي آن واحد سؤالین. اسئلة مختلفة 16یتألف برنامج أسئلة من 

 .اسئلة فقط من ھذا البرنامج 10ھذا التلمیذ درس  )1

 :ماھو االحتمال لكي یسحب التلمیذ من بین ھذین السؤالین 

 .سؤاالن درسھما؟ -ب.          سؤاالن لم یدرسھما؟  - أ

 .على األقل سؤاال واحدا درسھ ؟ - د.       درسھ؟سؤال واحد فقط   - ج

� ) أسئلة  16سؤاال من بین  �نفرض األن أن ھذا التلمیذ درس  )2 ≤ 16). 

 لكي یسحب ھذا التلمیذ من بین السؤالین سؤاال واحد درسھ على األقل ؟ ��ماھو االحتمال   - أ

��بحیث    �عین قیم االعداد الطبیعیة    - ب ≥ 0.975 . 

     : 38التمرین 

 )-1(نسجل على كل كریة بیضاء الرقم . كرات سوداء وكرتین خضراوتین 3كرات بیضاء  و 4یحتوي كیس على 

  3وعلى كل كریة خضراء الرقم  2وعلى كل كریة سوداء الرقم 

  .نسحب عشوائیا وفي آن واحد كریتین من ھذا الكیس

 لمسجلین المتغیر العشوائي الذي یرفق بكل سحب مجموع الرقمین ا � لیكن  )1

 على الكرتین المسحوبتین  

 .�ماھي قیم المتغیر العشوائي   - أ

 .�عین قانون االحتمال للمتغیر العشوائي    - ب

  .(�)�والتباین  (�)�احسب األمل الریاضیاتي   -ج

     : 39التمرین 

  كریتین سوداوین النمیز بینھما باللمس  وكرات بیضاء  4یحتوي كیس على 

  .ماھو احتمال الحصول على كرة بیضاء؟. الكیس  نسحب عشوائیا كرة من)1

  .ماھو احتمال الحصول على كرتین بیضاوین؟. كرات 5نسحب عشوائیا على التوالي وبإرجاع )2

  .كرة من الكیس �نسحب عشوائیا على التوالي وبإرجاع ) 3

�بین ان احتمال الحصول على كرة بیضاء على األقل ھو   -أ     = 1 − (
�

�
)�.  

�و العدد األدنى من السحبات التي یكون من اجلھا  ماھ-ب    ≥ 0.999.  
                                                                           )log3 ≈   )لوغاریتم العشري  0.48
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   : 40التمرین 

من ھذا الصندوق نسحب  عشوائیا .   3،  3،  2،  2، 2،  1،  1، 1كرات تحمل األرقام  8یحتوي صندوق على 

  .كریتین على التوالي وبدون ارجاع الكریة المسحوبة

  .2الحصول على كریتین تحمالن معا العدد :  الحدث � لیكن

  .3الحصول على كریتین احداھما على االقل تحمل العدد :الحدث  � و

=(�)� :بین ان            
�

��
=(�)�   :و ان   

��

��
.  

 .المتغیر العشوائي الذي یرفق بكل سحبة  بعدد الكرات التي تحمل عددا فردیا �لیكن 

  .� حدد القیم التي یأخذھا المتغیر العشوائي -

�)� :بین أن  - = 1)=
��

��
 .  

  .�اعط قانون االحتمال للمتغیر العشوائي  -

     : 41التمرین 

  .لجنة مؤلفة من ثالثة اعضاءد تشكیل ایر.نساء  4عمال منھم  10وحدة إنتاجیة یسیرھا 

 :ما احتمال ان تشمل اللجنة 

 .على األقل امرأتین )ب                                .ثالث نساء) أ

 .على األقل امرأة واحدة )د                    .على األكثر امرأتین  )ج

   : 42التمرین 

. 3،  2، 1ثالثة سوداء تحمل األرقام و . 3،  2، 1كرات منھا ثالثة بیضاء تحمل األرقام  9على  �یحتوي صندوق 

نسحب عشوائیا وفي آن واحد من ھذا الصندوق كریتین حیث ال نفرق بینھم .3،  2، 1ثالثة حمراء تحمل األرقام و

 :نعتبر الحوادث التالیة . باللمس

 .رقمین فردیین الكرتان المسحوبتان تحمالن :  �

  .الكرتان المسحوبتان من نفس اللون :  �

 .الكرتان المسحوبتان من لونین مختلفین :  �

  .الكرتان المسحوبتان من لونین مختلفین وتحمالن رقمین فردیین :  �

A)� و (B)�و (A)� :احسب االحتماالت التالیة )1 ∩ B) و��(A).مستقلتان؟  �و� ھل الحادثتان  

=(�)�وبین ان احتمال الحادثة ھو  (�)� احسب  - أ) 2
�

�
  

بین ان سحب كریتین تحمالن رقمین فردیین علما انھما من لونین مختلفین ھو  -ب    
�

�
  

 .المتغیر العشوائي الذي یرفق بكل سحب لكریتین القیمة المطلقة لفرق الرقمین المسجلین على الكرتین �لیكن )3

 واحسب املھ الریاضي �عین قانون االحتمال للمتغیر العشوائي  -

  مرات بحیث كل مرة نرجع الكرتین المسحوبتین الى الصندوق  5نعید التجربة السابقة )4

  .مرات بالضبط  3ماھو احتمال الحصول على كرتین من نفس اللون -      

حمراء حیث ان الكرات  3سوداء و 4بیضاء و 5كریة منھا  12یحتوي على  � في ھذا السؤال نعتبر صندوقا آخر) 5

نفرض ان للصندوقین نفس ( �و  �نختار صندوقا من الصندوقین   :لھا نفس االحتمال ونعتبر التجربة الثانیة 

  .ثم نسحب كریة منھ) االحتمال

  .مثل ھذه الوضعیة بشجرة مع وضع االحتماالت علیھا  -أ      

  .احتمال سحب كریة بیضاء ماھو -ب

  "علما ان الكریة المسحوبة بیضاء     � الصندوق المختار ھو " احسب احتمال الحادثة  -ج
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   : 43التمرین 

والبقیة حمراء   1،  2،  3، 3بیضاء تحمل األرقام  4كرات ال یمكن ان نفرق بینھا باللمس منھا  9یحتوي كیس على 

  . 2،1،  2،  3،  3تحمل األرقام  

  نسحب من ھذا الكیس كریتین على التوالي مع ارجاع الكریة المسحوبة

  :شكل شجرة االحتماالت الموافقة لھذه الوضعیة  في الحالتین التالیتین  )1

 باالعتماد على ألوان الكرات. 
 باالعتماد على األرقام المسجلة على الكرات. 

 :احسب احتمال كل من الحوادث التالیة  )2
 .المسحوبتان بیضاوانالكرتان :  �   ) أ

  .احدى الكرتین المسحوبتین فقط حمراء:  �  ) ب

  . 1ال یظھر الرقم   ) ج

   : 44التمرین 

تتكون مجموعة اشخاص من ثمانیة رجال واربع نساء من بینھم رجل اسمھ ابراھیم وامرأة واحدة اسمھا فاطمة نرید 

  .تشكیل لجنة من ثالثة اعضاء لھم نفس المھام

  .االحداث التالیةاحسب احتمال كل من )1
  .تكوین لجنة تضم ثالثة رجال:  �)   أ      

  .تكوین لجنة تضم رجال وامرأتین: �  )ب
  . تكوین لجنة تضم ابراھیم:  �)   ج     

  .تكوین لجنة تضم اما ابراھیم او فاطمة: �   )د
   .المتغیر العشوائي  الذي یرفق بكل اختیار بعدد الرجال في اللجنة المكونة  �لیكن ) 2

  وعرف قانون احتمالھ. � عین قیم التي یأخذھا المتغیر العشوائي  - أ
 .احسب األمل الریاضیاتي والتباین واالنحراف المعیاري  - ب

  : 45التمرین 

  اصناف من العمال 3یتشكل قطاع انتاج بمؤسسة من 
  والباقي اعوان صیانة 82%وعمال انتاج بنسبة  8%مھندسین بنسبة

  .من عمال االنتاج  60%من اعوان الصیانة و 25%من المھندسین و 50%النساء یمثلن
 .تم استجواب احد االعضاء لھذه المؤسسة عشوائیا )1

 .انشئ الشجرة المثقلة التي تعبر على ھذه المعطیات  - أ
 :احسب احتمال الحوادث التالیة    - ب
  .) امرأة: ( �               ).عاملة صیانة(: �).            عون صیانة(:  �

مصلحة الصیانة تقوم بمراقبة الماكینات للتدخل عند وقوع عطل من اجل ذلك وضعت صفارة االنذار وبینت )2
واحتمال وقوع  0.002احتمال عدم حدوث عطل وال انطالق لصفارة االنذار یساوي   :الدراسات  انھ خالل الیوم 

  واحتمال وقوع عطل 0.003عطل وانطالق لصفارة االنذار ھو 
  0.04ھو  
  .0.037بین انھ احتمال حدوث عطل وعدم انطالق لصفارة االنذار ھو  -أ

  ماھو احتمال عدم انطالق صفارة االنذار-ب
  .عطل علما ان صفارة االنذارال تنطلقماھو احتمال حدوث -ج

  : 46التمرین 

لھا عطب  20%و) �حدث(من السیارات لھا عطب في المكابح  10%المراقبة التقنیة لسیارات في مدینة ما بّینت ان 

  .لھا عطب في المكابح واالضاءة  5%و )�حدث(في اإلضاءة 

  .نختارعشوائیا سیارة واحدة  

 )او االضاءة بحالمكاعطب في (احسب احتمال ان تكون ھذه السیارة لھا عطب واحد على االقل  -1
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 احسب احتمال ان تكون ھذه السیارة في حالة جیدة -2

 .احسب احتمال ان تكون ھذه السیارة لھا عطب في المكابح فقط -3

 المكابح ؟ اذا كانت ھذه السیارة لھا عطب في االضاءة فما ھو احتمال ان یكون لھا عطب في -4

 جیدة فما ھو احتمال ان یكون لھا عطب في المكابح ؟ إضاءتھااذا كانت ھذه السیارة  -5

 .احسب احتمال ان تكون السیارة عطب في االضاءة ومكابحھا جیدة  -6

  : 47التمرین 

   3وكرتان تحمالن الرقم  2كرات ثالثة منھا تحمل الرقم  5على  �� كیسیحتوي 

  )ال نفرق بینھما باللمس( كرات منھا ثالثة بیضاء واثنان أحمران  5على  ��ویحتوي كیس ثاني 

 ��كرة من الكیس  �ونسجل رقمھا ثم نسحب عشوائیا وفي آن واحد  ��نسحب عشوائیا كرة واحدة من الكیس 

  ��ھو الرقم الذي تحملھ  الكرة المسحوبة من الكیس   �بحیث  

 .بیضاءماھو احتمال الحصول على ثالث كرات  )1

 .ماھو احتمال الحصول على كرتین بیضاء  )2

 3ھو   ��ماھو احتمال الحصول على كریتین حمراء علما ان رقم الكرة المسحوبة من الكیس  )3

 المتغیر العشوائي الذي یساوي عدد الكرات الحمراء المسحوبة �لیكن  )4

 �ماھي القیم الممكنة للمتغیر العشوائي   ) أ

�)�بین ان    ) ب = 0)=
��

��
 

 .ثم احسب املھ الریاضي �حدد قانون االحتمال للمتغیر العشوائي   ) ج

  : 48التمرین 

واألخریان یحمالن ) -1(حمراء إحدى القریصات السوداء تحمل الرقم  4و  سوداءقریصات  3یحتوي وعاء على 

  .3واألخریان تحمالن الرقم  2أما الحمراء فاثنان منھا تحمالن الرقم   4الرقم 

  .من ھذا الوعاء قریصتین في آن واحدنسحب عشوائیا 

   ثم استنتج احتمال القریصتین مختلفتي اللون ماھو احتمال الحصول على قریصتین من نفس اللون )1

  .ماھو احتمال ان یكون جداء رقمي القریصتین یساوي عددا سالبا )2

 . 3ماھو احتمال ان یكون مجموع رقمي القریصتین یساوي  )3

 القریصتین المسحوبتین تحمالن رقما زوجیا علما أنھما حمراوینماھو احتمال ان تكون  )4

 .المتغیر العشوائي الذي یرفق بكل سحب  لقریصتین مجموع الرقمین المحصل علیھما �نعرف  )5

  .� ماھي قیم المتغیر العشوائي  - أ

 .واحسب أملھ الریاضي  �اعط قانون االحتمال للمتغیر العشوائي   - ب

  : 49التمرین 

    3،  3،  2،  2، 2،  1،  1،  1، 1كرات تحمل األرقام  9یحتوي صندوق على 

 :أجب بصحیح او خطأ مع التعلیل في كل حالة مما یلي 

 كرات ماھو احتمال ان تكون الكرات من نفس الرقم  3نسحب من الصندوق و في ان واحد ) 1

         ) أ
��

���
)            ب                      

�

��
)    ج                         

�

�
  



 

 عبعوب محمد: إعداد                              14        بالتوفیق في شھادة البكالوریا
 

 4نسحب  من الصندوق كرتین بدون ارجاع ماھو احتمال ان یكون مجموع رقمي الكرتین ھو ) 2

         ) أ
��

��
)            ب                      

��

��
)    ج                         

��

��
  

 3ان تحمل الكرتان رقم نسحب من الصندوق كرتین بارجاع الكرة المسحوبة ماھو احتمال ) 3

         ) أ
�

��
)            ب                      

�

��
)    ج                         

�

��
  

 على االقل 1كرات ماھو احتمال الحصول على كرتان تحمالن رقم  4نسحب في ان واحد ) 4

         ) أ
��

���
)            ب                      

��

���
)    ج                         

�

��
  

  االمل الریاضي 2متغیرعشوائي یرفق بسحب الكرات التي تحمل رقم �و نسحب في ان واحد كرتین) 5

=(�)�         ) أ =(�)�)     ب               0.66 =(�)�)    ج               1.2 1.75 

  : 50التمرین 

  خضراء 5كرات حمراء و 3على  �� صندوقیحتوي 

نسحب عشوائیا كرة واحدة من الصندوق . بیضاء 2خضراء و 3كرات حمراء و  4على  ��ویحتوي صندوق ثاني 

  ��كرتین من الصندوق  في ان واحد ثم نسحب عشوائیا ��ونضعھا في الصندوق ��

 ��ماھو احتمال سحب كرتین بیضاوین من الصندوق  )1

 ��ماھو احتمال سحب كرتین خضراوین من الصندوق  )2

 ��من الصندوق  حمراوینماھو احتمال سحب كرتین  )3

 ��ماھو احتمال سحب كرتین من لونین مختلفین من الصندوق  )4

     : 51التمرین 

كرات منھا ثالثة  5على  ��كرات، كرتان حمراوان وكرتان بیضاوان ویحتوي كیس ثاني  4على  �� كیسیحتوي 

ونسجل لونھا ونضعھا  ��نسحب عشوائیا كرة واحدة من الكیس ). ال نفرق بینھما باللمس( حمراء واثنان بیضاوان 

  ونسجل لونھما ��ثم نسحب على التوالي وبارجاع كرتان من الكیس  ��في الكیس 

 . شكل شجرة االحتماالت الموافقة لھذه الوضعیة  )5

  .ل من الحادثتین التالیتین التالیةاحسب احتمال ك )6

  .الحصول على ثالث كرات من نفس اللون :  �)   أ      

 .الحصول على كرة بیضاء على االكثر : �  )ب    

 .؟  مستقلتان � و �ھل الحادثتان  )7

 )-2(وعند سحب كرة بیضاء فاننا نسجل الرقم ) 3(عند سحب كرة حمراء فاننا نسجل الرقم  )8

 .تغیر العشوائي الذي یرفق بجموع أرقام الكرات الثالث المحصل علیھم بعد السحبالم �لیكن 

  .� ماھي قیم المتغیر العشوائي-

 .واحسب أملھ الریاضي �عرف قانون االحتمال للمتغیر العشوائي -    

     : 52التمرین 

I(  و خمسة كرات حمراء تحمل األرقام . 2،  1، 1یحتوي صندوق ثالثة كرات بیضاء تحمل األرقام  

  .حیث ال نفرق بینھم باللمس . 2، 2، 1، 1، 1

  . نسحب عشوائیا من الصندوق ثالث كرات واحدة تلو األخرى على التوالي وبدون إرجاع

 :التالیة  األحداثاحسب احتمال -1

  .الكرات المسحوبة من نفس الرقم :  �              .الكرات المسحوبة من نفس اللون :  �

  .الكرات المسحوبة تحمل نفس الرقم علما أنھا من نفس اللون:  �    
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II(  كرات حمراء 4یحتوي على كرة بیضاء و ��الصندوق. ��و   ��و  ��لدینا ثالث صنادیق  

  .بیضاء و وكرتین حمراوین 3على  ��حمراء ویحتوي  3على كرتین بیضاوین و �� و یحتوي 

  .نختار عشوائیا صندوق من بین الصنادیق الثالثة ثم نسحب منھ عشوائیا كرة واحدة

 . شكل شجرة االحتماالت الموافقة لھذه الوضعیة )1

 .حمراوینماھو احتمال اختیار صندوق یحتوي على اكثر من كرتین )2

 .و احتمال سحب كرة بیضاءماھ)3

 .حمراوینمن كرتین  أكثرمسحوبة من صندوق یحتوي على  أنھاماھو احتمال سحب كرة بیضاء علما )4

  : 53التمرین 

  بیضاء وكرتان خضراوان 3كرات حمراء و 4على  � صندوقیحتوي 

  بیضاء 4و  كرتین حمراوینعلى  �ویحتوي صندوق ثاني 

  � واحدة من الصندوق نسحب كرةكرات حیث  3نسحب عشوائیا 

  .�ن في ان واحد من الصندوق اوكرت

 .احسب احتمال الكرات المسحوبة بیضاء  )1

 احسب احتمال من بین الكرات الثالث توجد كرتان خضراوان )2

 نفرض ان بعد عملیة السحب حصلنا على ثالث كرات من بینھا على كرتان حمراوان )3

    �ما احتمال كي تكون واحدة منھا من الصندوق  -

 �نعتبر المتغیر العشوائي الذي یساوي عدد الكرات الخضراء المسحوبة من الصندوق  )4

 حدد قانون االحتمال -

  : 54التمرین 

حمراء نسحب من ھذا الكیس ثالث كرات على التوالي وبدون ارجاع  3صفراء و 4سوداء و 5كریة  12صندوق بھ 

المسحوبة الى الصندوقالكریة   

 .أحسب الحاالت الممكنة -1

 .كرات من نفس اللون  3ماھو احتمال الحصول على -  2

 .كرات مختلفة في اللون 3ماھو احتمال الحصول على -  3

 .ماھو احتمال الحصول على كرة سوداء واحــــدة عــلى األقل-  4

 .ماھو احتمال الحصول على كریتین صفراء على األكثر5 -

  .المتغیر العشوائي الذي یرفق بكل سحبـــة عدد الكریــــــات الصفراء  �لیكن 

  .�حدد القیم التي یأخذھا -أ

 حدد قانون االحتمال و احسب أملھ الریاضي-ب
  احسب التباین واالنحراف المعیاري -ج

  : 55التمرین 

كرات من  3بیضاء ، نسحب عشوائیا كرات خضراء و كریتین  3كرات حمراء و  4كرات منھا  9كیس یحتوي على 

  .ھذا الكیس على التوالي وبإرجاع الكرة المسحوبة 

 .ماھو عدد السحبات الممكنة- 1

 . كریات خضراء فقط 3ماھو احتمال ظھور -  2

 .كریات من نفس في اللون 3ماھو احتمال ظھور-  3

 .ماھو احتمال ظھور كریة بیضاء واحــــدة عــلى األقل-  4

  .مال ظھور كریتین حمراء على األكثرماھو احت5 -
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  .المتغیر العشوائي الذي یرفق عدد األلوان المحصل علیھا   �نسمي  -6
  ؟    �ماھي القیم الممكنة لـ  -أ    
  �عین قانون االحتمال للمتغیر العشوائي -ب    
  .أحسب االمل الریاضي ، التباین ثم االنحراف المعیاري -ج    

     : 56التمرین 

ورقة تعطي ربح جوائز صغرى  12أوراق تعطي ربح جوائز كبرى و 3ورقة منھا  50لعبة یانصیب تحتوي على 

  .أوراق 3اشترى الطفل 

  : أحسب احتمال) 1

                   .یربح الطفل ثالثة جوائز   -ب                    .الطفل ال یربح أیة جائزة -أ  

          .یربح الطفل على األقل جائزة     -د             .یربح الطفل جائزتان كبریان -ج 

  .ماھو احتمال ان تكون اثنان منھما كبریان . جوائز 3نفرض أن الطفل قد ربح  -ه  

  .المتغیر العشوائي الذي یساوي عدد الجوائز الكبرى التي قد یربحھا الطفل � لیكن ) 2

  .قانون احتمالھثم عرف .� عین قیم المتغیر العشوائي -   

   m 2009BAC    : 57التمرین 

  .حمراء 6بیضاء و  4كریات متماثلة ال نمیز بینھا عند اللمس منھا  10كیس بھ 

 كریات في آن واحد 3نسحب عشوائیا من الكیس )1

 كریات بیضاء  3احسب احتمال الحصول على   - أ

 احسب احتمال الحصول على األقل كریة حمراء   - ب

 .المتغیر العشوائي  الذي یرفق بكل عملیة سحب عدد الكریات البیضاء المسحوبة  �لیكن ) 2

  (�)�وأحسب أملھ الریاضي   � للمتغیر العشوائي  عرف قانون االحتمالثم  � عین قیم  -    

     s 2002BAC : 58التمرین 

  بیضاء 4خضراء و 3حمراء و 3كریات متماثلة ال نمیز بینھا عند اللمس منھا  10یحتوي كیس على  
 ما احتمال الحصول على ؟ ;نسحب من ھذا الكیس ثالث كریات في آن واحد  )1

 .نفس اللون  - أ

 .األلوان الثالثة   - ب

 .كرة بیضاء واحد على األقل  - ج

 .الذي یرفق بكل عملیة سحب عدد الكریات البیضاء المسحوبة  �نعتبر  المتغیر العشوائي  )2

  � للمتغیر العشوائي  ماھو قانون االحتمال  - أ

 .والتباین واالنحراف المعیاري (�)�احسب أملھ الریاضي   - ب

     s 2003BAC : 59التمرین 

  1حمراء إحدى القریصات البیضاء تحمل الرقم  4قریصات بیضاء و  3یحتوي وعاء على 

  .3واألخریان تحمالن الرقم  2ما الحمراء فاثنان منھا تحمالن الرقم أ  5واألخریان یحمالن الرقم  

  .نسحب عشوائیا من ھذا الوعاء قریصتین في آن واحد ونحسب مجموع الرقمین المحصل علیھما

 .6ماھو احتمال ان یكون ھذا المجموع اكبر تماما من )1

 .علما ان القریصتین بیضاوین 6ع اكبر تماما من ماھو احتمال ان یكون ھذا المجمو)2

 .المتغیر العشوائي الذي یرفق بكل سحب  لقریصتین مجموع الرقمین المحصل علیھما �نعرف )3

  .� ماھي قیم المتغیر العشوائي - أ 

  .واحسب أملھ الریاضي  �اعط قانون االحتمال للمتغیر العشوائي  -ب
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     s 2018BAC : 60التمرین 

وثالث  1،2،2،3:كریات متماثلة ال نفرق بینھا في اللمس ، منھا أربع كریات بیضاء مرقمة بـ 10یحوي صندوق 

  2،3،3 : وثالث كریات خضراء مرقمة بـ 2،2،3 : كریات حمراء مرقمة بـ

  .نسحب عشوائیا وفي آن واحد ثالث كریات من ھذا الصندوق

  "ن العلم الوطنيالوأالكریات الثالث المسحوبة تحمل "  :  �نعتبر الحادثتین   

  "الكریات الثالث المسحوبة لھا نفس الرقم"  : � و               

  .على الترتیب  �و  � احتمالي الحادثتین (�)� و (�)�  : أحسب) أ  )1

�)� : بین أن)ب ∩ �)=
�

��
�)� و  (�)�� ثم استنتج  ∪ �) .  

عرف قانون . الذي یرفق بكل نتیجة عملیة سحب عدد الكریات التي تحمل رقما فردیا العشوائيالمتغیر   �لیكن) 2

 .   (�)� واحسب املھ الریاضیاتي  � االحتمال للمتغیر العشوائي

     m 2018BAC : 61التمرین 

  :كریات ال نفرق بینھا في اللمس موزعة كمایلي 9كیس یحوي 

   2،3، -3 : وثالث كریات خضراء مرقمة بـ  1،1،2،2،2:خمسة كریات حمراء مرقمة بـ

  -1 : وكریة بیضاء مرقمة بـ

  .كریات في آن واحد 4نسحب عشوائیا 

 : احسب احتمال الحوادث التالیة )1

  "الحصول على اربع كریات من نفس اللون"  :              �

 "الحصول على كریة بیضاء على االكثر"  : �      

  "الحصول على اربع كریات مجموع ارقامھا معدوم"  :       �

  الخضراء عملیة سحب عدد الكریات  المتغیرالعشوائي الذي یرفق بكل نتیجة  �لیكن )2

  . المتبقیة في الكیس

  .ثم عرف قانون احتمالھ.� عین قیم المتغیر العشوائي)أ

 . � للمتغیر العشوائي (�)� احسب االمل الریاضیاتي)ب   

��"  : احسب احتمال الحادثة) ج    − �> 0"  

     mt 2018BAC : 62التمرین 

  خضراء  4بیضاء و 3متماثلة ال نفرق بینھا في اللمس، منھا  كریات 7كیس یحوي 

  .نسحب عشوائیا وفي آن واحد كرتین من ھذا الكیس

I( 1(سحب كریتین مختلفتین في اللون"  :    �احسب احتمال الحادثة"  

 "من نفس اللون سحب كریتین"  :    �احتمال الحادثةاحسب ) 2  

II( للمشاركة یدفع اللعب   : نقترح اللعبة التالیة�(��)  ،) تعني دینار جزائري �� وعدد طبیعي معطى � حیث.(  

��100تین بیضاوین یتحصل على یفاذا سحب كر ،  ��50، واذا سحب كریتین مختلفتین في اللون یتحصل على   

  .تین خضراوین یخسر مادفعھیواذا سحب كر

  .�المتغیر العشوائي الذي یمثل ربح او خسارة الالعب بداللة  � ولیكن 

�100برر أن قیم المتغیر العشوائي  )1 − �  ،  50 − ،�   −  .ثم عرف قانون احتمالھ � �
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=(�)�  : ھو �بداللة   � بین ان االمل الریاضیاتي للمتغیر العشوائي )2 −� +
���

�
  

  .تكون اللعبة في صالح الالعب حتى  �ثم اوجد اكبر قیمة ممكنة لـ 

     s 2019BAC : 63التمرین 

وسبع كریات  2وكریة واحدة تحمل الرقم  1یحتوي كیس على خمس كریات حمراء منھا أربع كریات تحمل الرقم 

ال نفرق بینھا عند  كل الكریات متماثلة(  2ثالث كریات تحمل الرقم  1خضراء منھا أربع كریات تحمل الرقم 

  حیث �و  �نسحب عشوائیا من الكیس في آن واحد و نعتبر الحادثتین ). اللمس

  " .سحب كریتین تحمالن نفس الرقم : "  �و "  سحب كریتین من نفس اللون : "  � 

=(�)�ھو  �احتمال الحادثة   أنبین  )1
��

��
 .  �و احسب احتمال الحادثة   

 ن تحمال نفس الرقم  ؟ أما احتمال ، ن الكریتین المسحوبتین من نفس اللون ألما ع )2

 .المتغیر العشوائي الذي یرفق بكل عملیة سحب عدد الكریات الحمراء المتبقیة في الكیس  �لیكن  )3

  .(�)�لھ الریاضي  أمو احسب  �عرف قانون االحتمال للمتغیر العشوائي 

     s 2019BAC : 64التمرین 

   1تحمل الرقم  و ثالثة 0كریات ال نفرق بینھا عند اللمس منھا كریتان تحمالن الرقم  10یحتوي صندوق على 

  .نسحب عشوائیا و في آن واحد ثالث كریات من الصندوق .  2و الكریات األخرى تحمل الرقم 

  .على الكریات المسحوبة  جداء األرقام المسجلة، المتغیر العشوائي الذي یرفق بكل عملیة سحب  �لیكن   

 .(�)�ثم احسب أملھ الریاضي   �عرف قانون االحتمال للمتغیر العشوائي  -1

بین أن احتمال الحصول على ثالث كریات كل منھا تحمل رقما زوجیا ھو  -2
�

��
 . 

 .نسحب اآلن من الصندوق كریتین على التوالي دون إرجاع  -3

 مجموعھما فردي علما أن جدائھما زوجي ؟ما احتمال الحصول على كریتین تحمالن رقمین 

     mt 2019BAC : 65التمرین 

  .توجد إجابة صحیحة واحدة من بین األجوبة المقترحة في كل حالة من الحاالت التالیة

  .اختر اإلجابة الصحیحة مبررا اختیارك  

الكریات ال (  2,1الرقمین و كریتین سوداوتین تحمالن  3,2,1یحتوي كیس على ثالث كریات بیضاء تحمل األرقام 

  .كریات عشوائیا و في آن واحد  3نسحب من الكیس ) نفرق بینھا عند اللمس 

  .المتغیر العشوائي الذي یرفق بكل سحب عدد الكریات السوداء المسحوبة � 

 :ھي  �قیم المتغیر العشوائي  -1

;1} -)أ 2; ;0}  -)ب                             {3 2; ;0} -)جـ                          {3 1; 2}  

 

 :ھو   � لــ (�)�  األمل الریاضي -2

=(�)�   -)أ
�

�
=(�)� -)ب                   

�

�
=(�)� -)جـ                       

��

��
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 :من الكریات المسحوبة  1احتمال الحصول على كریة واحدة سوداء تحمل الرقم  -3

     -)أ   
�

��
  -)ب                           

�

��
   -)جـ                             

�

�
                            

  :یساوي "  1ھو  13باقي قسمة مجموع مربعات األرقام التي تحملھا الكریات المسحوبة على " احتمال   -4

     - )أ           
�

�
  -)ب                             

�

��
   -)جـ                              

�

�
          

     mt 2019BAC : 66التمرین 

 3،  2،  1و ثالث كریات حمراء تحمل األرقام  4،  3،  2،  1یحتوي كیس على أربع كریات بیضاء تحمل األرقام 

 ) .كل الكریات متشابھة ال نفرق بینھا عند اللمس(  2،  1وكریتین سوداوتین تحمالن الرقمین 

  .نسحب عشوائیا و في آن واحد ثالث كریات من ھذا الكیس 

 :احسب احتمال الحوادث التالیة  -1

 "الحصول على كریة بیضاء واحدة : "   � الحادثة  ) أ

 "الحصول على كریتین بیضاویتین على االكثر : "  �  الحادثة  ) ب

  "الحصول على ثالث كریات تحمل ارقاما غیر اولیة : "   �  الحادثة) جـ    

 .الذي یرفق بكل عملیة سحب عدد الكریات التي تحمل ارقاما اولیة  �نعتبر المتغیر العشوائي  -2

 .ثم عرف قانون احتمالھ ، � عین قیم المتغیر العشوائي )أ    

��)�  احسب)ب    − � ≤ 0)  

     m 2019BAC : 67التمرین 

    ��و ��صندوقان غیر شفافین 

  سوداء 3كرات حمراء و 4على  �� صندوقیحتوي 

  كرتین سوداوینكرات حمراء و  3على  ��ویحتوي صندوق ثاني 

  .)كل الكریات متشابھة ال نفرق بینھا عند اللمس( 

اذا ظھر .  6الى  1نرمي نردا غیر مزیف ذا ستة اوجھ مرقمة من 

   ��نسحب عشوائیا وفي ان واحد كرتین من الصندوق  4 أو 2 الرقمان

  . ��وفي باقي الحاالت نسحب عشوائیا وفي ان واحد كرتین من الصندوق   

 .سحب كرتین حمراوین:   � الحادثة  : المعرفة بـ � و � و �  األحداثنعتبر 

  .كرتین سوداوینسحب : �  الحادثة                                              

  .سحب كرتین من لونین مختلفین:   �  الحادثة                                              

  شجرة االحتماالت وأكملانقل ) 1

  � و � و �  األحداثاحسب احتماالت ) 2

  .ء المسحوبةاحمرالمتغیر العشوائي الذي یرفق بكل سحب عدد الكریات ال �) 3

  .ثم عرف قانون احتمالھ.� المتغیر العشوائيعین قیم )أ

 �عین قانون االحتمال للمتغیر العشوائي )ب

  (�)�الریاضیاتي   األملاحسب ) ج     
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